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Bem-vindo 
Reze connosco para a 15ª 
Conferência de Lambeth 
em 2022

Obrigado por rezarem connosco 
pela 15ª Conferência de Lambeth 
– que se reunirá em Cantuária, no 
Reino Unido, entre 26 de julho e 
8 de agosto de 2022.

Este pequeno guia de oração 
é para igrejas e comunidades 
que gostariam de rezar pela 
conferência e por todos os 
presentes. Contém um esboço 
do que a conferência cobre, 
e orações de comunidades 
religiosas anglicanas em todo 
o mundo.

Há contribuições de 
comunidades religiosas na 
Europa, África, Oceânia, Américas 
e Ásia. Estas comunidades 
variam muito. Alguns são de 
monges ou freiras que vivem em 
mosteiros ou conventos. Algumas 
são de comunidades “dispersas” 
cujos membros, apesar de terem 
feito votos de vida religiosa, 
vivem separadamente nas suas 
próprias casas. No entanto, 
outras comunidades são novas 
formas de vida monástica, 
baseando-se na sabedoria das 
formas tradicionais mais antigas 
e vivendo-a de novas maneiras.

Todas estas comunidades têm 
uma coisa em comum. É uma 
oração diária. Partilhamos 
a oferta da oração da Igreja 
conhecida como o escritório 
diário (principalmente oração 
matinal e noturna). Sentamo-
nos em reflexão silenciosa e 
intercessão. A oração leva-nos 
cada vez mais fundo ao mistério 
de Deus, e cada vez mais 
profundo no envolvimento com 
o mundo.

Através deste guia de oração 
esperamos que as orações que 
aqui partilhamos incentivem 
todos os que a utilizam a 
unirem-se em oração pelos 
bispos reunidos na Conferência 
de Lambeth.

Obrigado por rezar connosco.

Irmão Cristóvão 
Ministro-Geral da Primeira 
Ordem Irmãos da Sociedade 
Anglicana de São Francisco

O que é a 
Conferência de 
Lambeth?
Todos os bispos da Comunhão Anglicana 
são convidados para a Conferência de 
Lambeth – que é convocada pelo Reverendo 
Justin Welby – O Arcebispo da Cantuária. A 
Conferência de Lambeth reuniu-se desde 
1867, acontece uma vez em cada década e 
é um acontecimento significativo na vida 
da Comunhão Anglicana. A conferência 
explorará os assuntos da Igreja e do Mundo. 
Os resultados da conferência moldarão a vida 
da Comunhão Anglicana na próxima década.
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Rezar pela Comunhão Anglicana

A Conferência de Lambeth é para bispos anglicanos do outro lado 
da Comunhão Anglicana. Presente em 165 países em todo o mundo 
e servindo milhões de cristãos em todo o mundo, a Comunhão 
Anglicana é uma rede de igrejas independentes e interdependentes. 
Por favor, rezem pelos bispos e seus cônjuges presentes, e pelas 
igrejas e comunidades que representam em todo o mundo.

1 Pedro – O tema bíblico da 
conferência

Enquanto a Conferência de 
Lambeth explora o tema de ser “A 
Igreja de Deus para o Mundo de 
Deus”, o foco bíblico para o evento 
será o livro de 1 Pedro. Cada dia a 
comunidade da conferência vai 
escutar uma exposição bíblica e 
participar num estudo bíblico. 
Os grupos de estudo bíblico irão 
misturar bispos de diferentes 
dioceses ao redor do mundo, para 
que eles possam ouvir mais sobre 
os contextos uns dos outros. As 
esposas e os maridos dos bispos 
também irão reunir-se para o seu 
próprio programa de estudo bíblico.

A quê deve rezar?

Além dos bispos e cônjuges presentes, 
a conferência envolverá várias equipas 
diferentes que têm vindo a planear e 
preparar a conferência há muito tempo.

Por favor, rezem pelos voluntários e 
mordomos que estão a partilhar o seu 
tempo para apoiar o evento; as equipas 
de capelão e adoração que fornecerão 
orientação espiritual e apoio pastoral ao 
longo da conferência; os oradores e os 
contribuintes que irão realizar sessões e 
o pessoal mais vasto da conferência.

Características da 
conferência
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Temas para debate

Todos os dias, a Conferência de Lambeth combinará um programa 
de Estudos Bíblicos com as discussões dos bispos sobre temas 
fundamentais na vida da igreja, incluindo: Missão e Evangelismo, 
Identidade Anglicana, Unidade Cristã, Assuntos Inter fé, Discípulo, 
Igreja Segura, Reconciliação, Identidade Humana e Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável.

Chamado de Lambeth

Os bispos partilharão ‘Lambeth Calls’ durante todo o evento que se 
alinham com os temas que estão a ser discutidos. Serão declarações 
claras, delineando formas pelas quais a Comunhão Anglicana pode 
procurar ser a “Igreja de Deus pelo Mundo de Deus” ao serviço, à 
missão, à ação e à justiça. Após o evento, dioceses e paróquias serão 
também convidadas a considerar a melhor forma de responder aos 
chamados e levá-los adiante nos próximos anos.

O programa comum (cônjuges)

Acolhendo as esposas e maridos de bispos de toda a Comunhão 
Anglicana, a conferência será uma oportunidade chave para a 
reflexão espiritual, crescentes ligações e partilha de histórias sobre 
a vocação e experiências do ministério dos cônjuges em todo o 
Mundo Anglicano. Além de participar em algumas das sessões 
da conferência com os bispos, haverá também algumas sessões 
personalizadas para os cônjuges participarem.

A conferência online

A conferência está a 
ser organizada em 
Canterbury – com 
parte do evento a ser 
partilhado online. Os 
delegados registados 
poderão aceder à 
conferência através 
da plataforma oficial 
do evento. Outras 
partes do evento 
serão transmitidas em direto, para que os delegados e o público 
mais amplo os possam ver. Reze por aqueles que podem optar 
por participar na conferência online devido a problemas com 
regulamentos de viagens ou COVID no seu cenário.

God’s Church 
for God’s World

Click here to find out more

God’s Church 
for God’s World

Click here to find out more

God’s Church 
for God’s World

Click here to find out more
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Rezar pela 
Conferência de 
Francisco
Um guia para temas e orações para cada dia da 
conferência

Convidamo-lo a rezar por cada dia da conferência  
e por todos os presentes. Neste guia de oração,  
você pode ler um resumo do que acontece  
todos os dias e partilhado por comunidades  
religiosas anglicanas em todo o mundo.

UMA ORAÇÃO DA: 

Comunidade de Hope Weavers, 
Igreja da Inglaterra. Também 
ativo na Europa
Gracioso Deus, agradecemos-
vos que em Jesus reconcilias 
o mundo e todos os que nele 
estão nele para si mesmo. 
Toque os corações daqueles 
que assistem à Conferência 
de Lambeth para estender a 
sua paz a todos, e trabalham 
para a reconciliação de toda 
a criação. Abençoai-os com a 
sua graça e amor enquanto se 
ligam uns aos outros e a si. Que 
o vosso Espírito de paz paire 
sobre as suas conversas e os 
seus tempos de descanso, e que 
a vossa graciosa será feita na 
vida da Comunhão Anglicana e 
em todo o seu precioso mundo. 
Em nome de Jesus Cristo, nosso 
Príncipe da Paz. Ámen.

UMA ORAÇÃO DA: 

Chama cha Mariamu Mtakatifu 
(Comunidade de Santa Maria 
de Nazaré e Calvário), Igreja 
Anglicana da Tanzânia.

A nossa oração pela Conferência 
de Lambeth e a vida da 
Comunhão Anglicana é pela 
Unidade Cristã. Rezamos pela 
Unidade Cristã, como disse o 
Nosso Senhor Jesus Cristo no 
Capítulo 17:21-23, que todos 
eles podem ser um só para que 
possamos ser trazidos para a 
unidade completa e o mundo 
deve saber que estamos em 
Cristo e Cristo está em nós. Que 
a vida da Comunhão Anglicana 
traga as pessoas a Cristo, que o 
conheçam, que acreditem nele 
para que o mundo possa ser 
salvo e possamos cumprir as 
palavras de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Ámen.

Comunidade de Hope Weavers
Comunidade de Santa Maria 
de Nazaré e Calvário

D
IA

S 
1-

3

Rezar pelos dias de retiro e abertura do evento
O que significa ser a Igreja de Deus para o Mundo de Deus? A 
comunidade de conferências de bispos e cônjuges iniciará o 
evento em oração, estudo bíblico e contemplação. Hospedados na 
Universidade e na Catedral de Cantuária, os dias serão dedicados a 
procurar a sabedoria de Deus e a chamar enquanto embarcamos 
na nossa jornada da Conferência de Lambeth, de caminhar, ouvir e 
testemunhar juntos. Os cônjuges assistirão a um retiro separado. Os 
dias de abertura contarão também com o discurso de abertura do 
arcebispo da Cantuária na conferência.
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D
IA

 5

D
IA

 4

UMA ORAÇÃO DA: 

Comunidade do Evangelho, A Igreja Episcopal

Deus bom e gracioso, viemos com corações alegres de expectativa, 
oferecendo-lhe orações pela unidade, força e grande sucesso na 
Conferência de Lambeth.

Enquanto os Bispos da Vossa Igreja se reúnem para procurar a vossa 
direção, para partilharem uns com os outros, e para realizarem 
a vossa vontade, rezamos, senhor, para que continuem a enchê-
los com o Espírito do Amor, e que se manifestem nas vidas 
transformadas destes Pastores, e no rebanho a quem ministram.

E então, Senhor, é nosso apelo. que as crianças transformadas do 
vosso Reino procurariam, através do zelo missionário, transformar os 
outros, pelo vosso Amor fluindo por nós.

Estas misericórdias que pedimos, em nome do único que nos amou 
até à morte; Jesus, o Cristo. Ámen.

UMA ORAÇÃO DA: 

Sociedade missionária da Igreja. Igreja da Inglaterra – 
trabalhando com parceiros em toda a África, Ásia, Europa, 
América Latina e Médio Oriente.

Senhor, como entraste na nossa vida e morte e em todo o mundo 
nos chama para a sua morte e ressuscita vida, perdoai-nos os 
nossos pecados; e nos atraímos, pelo poder e encorajamento do seu 
Espírito, numa troca de dons e necessidades, alegrias e tristezas, 
força e fraqueza com o seu povo em todo o lado; que com eles 
podemos ter a graça de quebrar todas as barreiras, fazer discípulos 
de todos os povos e partilhar o seu amor com todos para bem da 
sua glória. Ámen.

Comunidade do Evangelho

Rezar pela missão e evangelismo
  FOCO BÍBLICO PARA ESTE DIA: 

1 Pedro 1: 1-25 – Chamado à esperança e santidade.

Aprendendo com a visão de 1 Pedro da igreja, o dia explorará a 
missão e o evangelismo na Comunhão Anglicana, como parte da 
Igreja Global.

Dia de abertura de serviço
A abertura oficial da conferência será marcada por um serviço 
especial na Catedral de Cantuária. Os bispos presentes na 
Conferência de Lambeth viajaram de todo o mundo para participar 
neste evento. As igrejas da Comunhão Anglicana em todo o mundo 
são todas independentes e interdependentes; e em comunhão com 
a Sé da Cantuária.

As discussões das conferências mais tarde explorarão a importância 
de uma igreja segura: igrejas em crescimento onde as pessoas são 
bem-vindas, seguras, respeitadas e protegidas.
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IA
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Rezar pela vida da Comunhão Anglicana

  FOCO BÍBLICO PARA ESTE DIA: 

1-12 – Um povo santo seguindo Cristo

Presente em 165 países, a Comunhão Anglicana é uma rede 
diversificada e global de igrejas independentes e interdependentes. 
Representando uma vasta gama de tradições, culturas e línguas 
cristãs, a conferência discutirá a vida da Comunhão Anglicana.

UMA ORAÇÃO DA: 

Irmandade de São Gregório, A Igreja Episcopal

O God, by your grace and Spirit you have raised up witnesses 
and servants in many lands and cultures: Pour out your 
blessing upon the churches and provinces of the Anglican 
Communion, and upon their leaders as they gather for 
fellowship in the Lambeth Conference, that their diversity 
may enrich their common witness and service to the honor 
and glory of your Name; through Jesus Christ our Lord. 
Amen.

UMA ORAÇÃO DA: 

Comunidade do Santo Nome, Diocese de Zululand, 
Igreja Anglicana da África Austral

Santo Pai Omnipresente, que enquanto estiveis no céu, 
olhais para baixo na Terra e nos arredores. Rezamos pela 
Comunhão Anglicana, espalhada por todo o mundo. 
Rezamos para que derrame o seu Espírito Santo, como fez 
em Pentecostes. Ajude-nos a ter paixão para ler e receber a 
sua palavra. Envie-nos o renascimento e faça-nos sagrados. 
Ajude-nos a dar generosamente. Rezamos para que os dons 
do Espírito Santo operem livremente dentro da Comunhão 
Anglicana. Faça com que todo o seu povo perceba o poder 
de aceitar Jesus Cristo como O Senhor e Salvador. Levantem-
se pessoas que visitarão aqueles que renasçam. Pedimos em 
nome de Jesus Cristo.  
Ámen.

Irmandade de São Gregório
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D
IA

 7
Rezar pela reconciliação e pela paz

  FOCO BÍBLICO PARA ESTE DIA: 

1 Pedro 2: 13-3:22 - Resistência e Resiliência em Cristo

Ministrar num mundo complexo é um desafio. A conferência 
explorará formas de seguir o modelo de Jesus e liderar de uma 
forma que constrói unidade e reconciliação.

UMA ORAÇÃO DA: 

Congregação dos Companheiros de Bend bento, Diocese 
Anglicana dos Camarões, Igreja da África Ocidental

Seigneur Dieu, qui réconcilie l’humanité avec toi par la médiation 
de Ton Fils Jésus-Christ, à travers Sa croix et Sa résurrection, Tu 
nous as donné la paix en Christ comme bénédiction de ceux qui te 
suivent, et tu nous encourages à devenir nous aussi des bâtisseurs 
de paix dans nos relations humaines, à l’exemple de Ton apôtre 
Paul qui exhortait les fidèles à rester en paix avec tous les hommes 
Ro 12.18, ; Tu nous invites à Te faire connaître nos demandes par la 
prière et la supplication, avec des actions de grâces, (Phil4,6) : nous 
Te demandons pour tous ceux qui assisteront à la conférence de 
Lambeth et la vie de la Communion Anglicane la paix. Mais fais 
nous comprendre que toute réconciliation authentique ne pourra 
s’établir que si nous sommes nous-même d’abord réconciliés avec 
Toi : alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera 
unis nos cœurs et nos pensées en Christ-Jésus (Phil.4-7). Amen!

UMA ORAÇÃO DA: 

Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco, Província do 
Pacífico; Igreja Anglicana em Aotearoa, Nova Zelândia e 
Polinésia, também nas Ilhas Salomão e Vanuatu

As nossas orações são para as pessoas que sofrem no mundo, 
especialmente para as que vivem no meio de conflitos violentos. 
Rezamos também pelo apoio contínuo da Comunhão Anglicana 
àqueles que trabalham em áreas de conflito.

Rezamos para que, onde haja violência, a Igreja Anglicana através 
dos seus Bispos exigirá soluções pacíficas e um diálogo mais 
profundo. Rezamos por novas abordagens para estes problemas e 
por soluções que reflitam o poder do amor de Cristo e avancem o 
seu reino.

Rezamos para que seja dado um apoio real e prático àqueles que 
sofrem e àqueles que trabalham ao seu lado, especialmente aos 
cristãos da Comunhão Anglicana que agora sofrem pela sua fé. 
Pedimos que os bispos os elogiem e exortem todas as igrejas a rezar 
e a tomar medidas para defender nas suas comunidades e países 
que a paz prevaleça.

Terceira Ordem

Congregação dos Companheiros de Bend bento
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UMA ORAÇÃO DA: 

Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco, Província 
das Américas, Igreja Episcopal. Também nas Caraíbas e na 
América do Sul.

Espírito de Amor, ilumina os nossos corações e mentes para 
discernir o caminho a seguir como irmãos e irmãs prontos e 
dispostos a responder às necessidades desesperadas da vossa 
Criação.

Recordamos São Francisco que nos lembra:

Todas as coisas da criação são filhos do Pai e, portanto, irmãos do 
Homem. Deus quer que ajudemos os animais se precisarem de 
ajuda. Todas as criaturas em perigo têm o mesmo direito de ser 
protegidas.”

Ajude-nos, Espírito Gentil, a ter os ouvidos para ouvir os gritos 
da Criação, os olhos para ver as lágrimas das criaturas à beira e a 
vontade de agir para curar o sofrimento que nos rodeia.

Espírito de Amor, Guardião da Vida, inspira-nos a manter uma vigília 
amorosa sobre as necessidades da Criação e a tomar tais medidas 
que servirão verdadeiramente para protegê-la e preservá-la. Ámen.

UMA ORAÇÃO DA: 

Comunidade das Irmãs da Igreja, província das Ilhas 
Salomão. Igreja Anglicana da Melanésia

Senhor do universo, criaste este belo mundo e confiaste-o ao 
nosso cuidado para o respeitar e proteger. Ajudai-nos a ver a 
criação através dos seus olhos para que possamos ver a sua beleza, 
bondade e a maravilha que nos rodeia. Senhor, ficámos aquém 
da vossa glória e poluímos o oceano azul que reflete o vosso amor 
interminável e desrespeitamos os habitantes que lá habitam. Não 
reconhecemos que as nossas vidas e sobrevivência dependem 
muito do respeito e cuidado que mostramos à sua criação. Vieste 
libertar-nos da escravidão para nos ajudar a cuidar da nossa mãe 
terra que nos alimenta diariamente. Proteja-nos da sobrecolheio dos 
nossos recursos naturais e da desflorestação da beleza natural da 
floresta. Aumente o nosso amor por si para que possamos educar as 
nossas gerações mais novas para cuidar e proteger este ambiente 
frágil. Que as pessoas que vivem nestas ilhas cresçam no seu amor 
e conhecimento de si através da apreciação do ambiente de que 
dependem; através de Jesus Cristo nosso Senhor. Ámen.

D
IA

 8 Rezar pelo ambiente
A Igreja tem um papel vital a desempenhar na resposta global à 
crise climática. A comunidade de conferências visitará o Palácio de 
Lambeth para um dia de oração, reflexão e ação simbólica sobre o 
ambiente e o desenvolvimento sustentável.

Terceira Ordem

Comunidade das Irmãs da Igreja
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UMA ORAÇÃO DA: 

Comunidade do Santo Nome, Diocese de Zululand, Igreja 
Anglicana da África Austral

Senhor Jesus, você é o pai de todo o povo do mundo especialmente, 
aqueles que confessaram que Jesus é Senhor. Rezamos pela paz e 
unidade entre a família cristã. Deixe o seu Espírito Santo habitar e 
intervir entre nós quando tivermos pontos de vista diferentes, de 
modo a fazer o trabalho que nos enviou para fazer e cumprir a sua 
vontade. És o único que pode trazer paz e tranquilidade entre o seu 
povo. Sem si, não há nada que possamos fazer, sois a nossa pedra e 
salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ámen.

UMA ORAÇÃO DA: 

Rezar pelas relações intrarreligiosas – Uma oração 
da ordem de Santa Helena, a igreja episcopal

A nossa oração pela Conferência de Lambeth e pela 
vida da Comunhão Anglicana é que abramos os nossos 
corações aos povos de outras tradições religiosas: onde 
há uma história de dor e sofrimento, podemos procurar 
a reconciliação; sempre que existam diferenças de 
crenças e práticas, podemos dialogar com respeito; 
onde fomos divididos na nossa missão e valores, que nos 
esforcemos para transcender essas diferenças na nossa 
responsabilidade comum pela paz e pela gestão desta 
preciosa terra. Rezamos para que as amizades sagradas 
cresçam e floresçam no nosso desejo comum de viver 
vidas santas enquanto procuramos a presença divina.

D
IA

 9
Rezar pela Unidade Cristã

  FOCO BÍBLICO PARA ESTE DIA: 

1 Pedro 4: 1-19 – Sofrimento em Cristo

Os bispos explorarão a Unidade Cristã e as Relações Inter-religiosas. 
Como podemos ser uma igreja que anda com irmãs cristãs e irmãos 
de outras denominações? Como podemos aprender e dialogar 
construtivamente com outras religiões enquanto respondemos a 
questões do nosso mundo?

Uma oração da ordem 
de Santa Helena
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UMA ORAÇÃO DA: 

Ordem de São Bento – Abadia de Mucknell, Igreja 
de  Inglaterra

Santo e amoroso Deus, agradecemos por nos chamar para sermos 
discípulos de Jesus Cristo.

À medida que crescemos no nosso discípulo pedimos o dom da 
curiosidade ansiosa para descobrir um significado cada vez mais 
profundo e rico no modo de vida e ensino de Jesus.

Dê-nos a graça de reconhecer as suas implicações para as nossas 
próprias atitudes e modos de vida, e em vez de nos refugiar em 
pressupostos passados, dá-nos a coragem de responder aos desafios 
com obediência de confiança.

Que o nosso discípulo seja o nosso testemunho cada vez mais fiel 
do vosso Cristo Ressuscitado que habita em nós e ao vosso amor 
ilimitado por toda a vossa Criação.

Pedimos isto como membros do corpo místico de Cristo aqui na 
Terra. Ámen.

UMA ORAÇÃO DA: 

Comunidade do Santo Nome, Diocese de Zululand, 
Igreja Anglicana da África Austral

Pai Celestial, sois o único Deus vivo. Trazes luz para a 
escuridão, trazes esperança porque és o Deus do amor. 
Senhor Deus, faz-nos um como sois um na Santíssima 
Trindade. Ajudai-nos a perceber que sois a fonte da 
unidade e que se não estivermos unidos não podemos 
derrotar o nosso inimigo, o diabo. Que o Espírito Santo 
assuma o controlo e nos mantenha unidos como cristãos 
para que o mundo inteiro confesse que somos filhos 
de Deus e o elogie aquele que é a nossa torre forte. 
Rezamos pelas nossas famílias cristãs e por todas as 
outras instituições. Quando nos cansamos no caminho, a 
unidade em Cristo nos dará sempre força para subirmos 
nas asas como águias e cantarmos louvores a Deus 
no Mais Alto. Então, senhor, mantenha-nos unidos no 
precioso nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ámen.

Ordem de São Bento

D
IA

 10
Rezar pelo discípulo

  FOCO BÍBLICO PARA ESTE DIA: 

1 Pedro 5: 1-14 – Autoridade em Cristo

Os bispos explorarão o que significa cultivar igrejas que são intencionais 
sobre discípulo – desenvolvendo comunidades de fé que alimentam os 
cristãos para seguir Jesus e desenvolver a sua espiritualidade
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The Lords Prayer 

Pai nosso, que estais no céu, 
santificado seja o Vosso nome; 

Venha a nós o Vosso reino; seja 
feita a Vossa vontade; assim na 
terra como no céu. 

O pão nosso de cada dia nos 
dai hoje. 

E perdoai-nos as nossasofensas, 
assim como nós perdoamos a 
quem nos tem ofendido. 

E não nos deixeis cair em 
tentação; mas livrai-nos do mal. 

Pois Teu é o reino, o poder e a 
glória, para todo o sempre. 

Amém.

UMA ORAÇÃO DAS: 

Irmãs do Caminho de Jesus, Igreja da Inglaterra

A nossa oração pela Conferência 
de Lambeth é a oração de Jesus 
pelos Seus Discípulos e por Todos 
os Crentes em João 17;

Santo Padre proteja-os pelo poder 
do seu nome – o nome que me deu 
– para que possam ser um como 
nós.” (João 17:11). “A minha oração 
não é só para eles. Rezo também 
por aqueles que acreditarão em 
mim através da sua mensagem, 
que todos possam ser um, Padre, 
tal como tu estás em mim e eu em 
ti. Que eles também estejam em 
nós para que o mundo acredite 
que me enviastes....Dei-lhes a glória 
que me destes, que eles podem ser 
um como nós somos um: eu neles 
e vós em mim. Que sejam trazidos 
para a unidade total para que o 
mundo saiba que me mandaste e 
os amaste, mesmo que me tenhas 
amado”. (João 17:20-22)

Capitão do hospedeiro de Israel, e 
Guia de todos os que procuram a 
terra acima, Sob a Vossa sombra 
permanecemos, Sob a nuvem 
do Vosso [protegendo o amor; a 
Vossa força, a Vossa graça; o nosso 
governo, a Vossa palavra; o nosso 
fim, a glória do Senhor.

Pelo Vosso infalível Espírito 
guiado, Não nos desviaremos 
no deserto; Não precisaremos 
de uma direcção plena, nem 
perderemos o nosso caminho 
providencial; Tão longe do perigo 
como do medo, Enquanto o 
amor, o amor todo-poderoso, está 
próximo. (Charles Wesley)

Irmãs do Caminho de Jesus

D
IA

S 
11

-1
2

O encerramento da conferência
A conferência encerra com resumos da semana, 
agradecendo a Deus por tudo o que aconteceu 
e olhando para o futuro – perguntando o que 
significará ser a Igreja de Deus para o Mundo de 
Deus na próxima década?
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www.lambethconference.org 
info@lambethconference.org

Acompanhe a conversa 
 www.facebook.com/LambethConference 
 www.twitter.com/LambethConf  


